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INFORME ECONÔMICO  
RESULTADOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL MENSAL (PIM)  

BRASIL – MAIO 

 

Os resultados de maio Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgados pelo IBGE 

apontam um crescimento nulo no total da indústria do país, e de -0,6% na indústria de 

transformação no comparativo com abril. Grande parte dos segmentos metalúrgicos 

apresentaram resultados positivos no período, com destaque para “Fabricação de 

outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores”, com crescimento 

de 9,5%; seguido de “Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias”, 

com crescimento de 4,8%; “Fabricação de equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos”, que apresentou crescimento de 4,3% e “Metalurgia” que 

cresceu 3,4%. Os segmentos “Fabricação de produtos de Metal, exceto máquinas e 

equipamentos” e “Fabricação de Máquinas e Equipamentos” apresentaram 

estagnação no período, com variação de 0,1% e 0% respectivamente. Por outro lado, 

o segmento “Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos” decresceu -

3,7%. 

No comparativo com o mesmo mês do ano anterior, houve um decréscimo 

generalizado nos segmentos industriais, o total da indústria apresentou variação 

negativa de -7,8% e a indústria de transformação -7,1%. Em relação aos segmentos 

metalúrgicos os principais destaques negativos foram apresentados por “Fabricação 

de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores”, com variação de 

-18,3% e “Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos” que decresceu -17,5%, conforme a tabela abaixo: 

 

Produção física industrial, por seções e atividades industriais, Brasil 
Seções e atividades industriais mai16/abr16 mai16/mai15

Indústria geral 0 -7,8

Indústrias de transformação -0,6 -7,1

Metalurgia 3,4 -10,3

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0,1 -12,1

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
4,3 -17,5

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos -3,7 -8

Fabricação de máquinas e equipamentos 0 -7,1

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 4,8 -15,8

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos 

automotores 9,5 -18,3  
Fonte: PIM-IBGE. Elaboração: Subseção Dieese FTM/RS-CUT
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